
www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 1

األربعاء 12 نيسان 2017

انتهاكات احللف السوري الروسي 
بعد الضربة األمريكية

انتقام شديد من املدنيني وقتل 98 
مدنياً بينهم 24 طفاًل
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: مقدمة ومنهجية.

اثنياً: ملخص تنفيذي. 
اثلثاً: تفاصيل التقرير. 

رابعاً: ملحقات ومرفقات.
خامساً: استنتاجات قانونية وتوصيات.

أواًل: املقدمة واملنهجية:
الثالاثء 4/ نيسان/ 2017 شنَّ النظام السوري هجوماً ابألسلحة الكيميائية ضد أهايل مدينة خان شيخون، هو األوسع 
 USS منذ هجومه على ريف دمشق يف آب/ 2013، وأعلنت وزارة الدفاع األمريكية يف بيان هلا عن إطالق البارجتني

Porter و USS Ross 59 صاروخ Tomahawk على مطار الشعريات شرق حمافظة محص الذي حيوي خمازن 
للمواد الكيميائية يف متام الساعة 04:40 فجر يوم اجلمعة 7/ نيسان/ 2017.

يقع مطار الشعريات على طريق محص – تدمر على مسافة 31 كيلو مرتاً جنوب شرق مدينة محص، ويُعدُّ من أهم 
املطارات العسكرية اليت تستخدمها قوات النظام السوري يف عملياهتا العسكرية، وأيضاً يف قصفها لألحياء املدنية وارتكاب 

اجملازر، كما يُعترب القاعدة اجلوية الثانية اليت تستخدمها القوات الروسية النطالق طائراهتا، بعد قاعدة محيميم يف ريف 
حمافظة الالذقية.

الحظنا أن هناك عودة جزئية حلركة املطار احلربية، وانطالق أول طائرة اثبتة اجلناح )Su-22( قرابة الساعة 19:12 من 
يوم اهلجمة ذاته، وقد استمرت حركة الطريان لكن بوترية منخفضة وبطلعات غري هجومية يف معظمها.

عرب عمليات الرصد والتوثيق الحظنا قيام احللف السوري الروسي بتصعيد واسع لعملياته العسكرية اليت تستهدف مناطق 
ومراكز مدنية، والبعض منها مل يكن فوضوايً، بل متعمداً، ويف مخسة أايم فقط، قتل احللف السوري الروسي ما اليقل عن 
98 مدنياً، وهذا فقط ما متكنَّا من توثيقه، كما الحظنا ارتفاعاً يف معدَّل استخدامه للذخائر العنقودية واألسلحة احلارقة 

والرباميل املتفجرة.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

http://sn4hr.org/arabic/2017/04/05/7860/
https://goo.gl/cIfpJl
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إضافة إىل ما ذكرانه من أنواع األسلحة، ويف حتٍد واضح للمجتمع الدويل، استخدم النظام السوري أسلحة كيميائية يف إطار 
هجوم شنَّه على حي القابون يف العاصمة دمشق، وذلك للمرة الثانية قبل ُمضي 72 ساعة على استخدامه األسلحة ذاهتا 
يف مدينة خان شيخون مبحافظة إدلب، أصدرت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بياانً يوثق تلك احلادثة اليت وقعت قرابة 

الساعة 16:00 من يوم اجلمعة 7/ نيسان/ 2017.

يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“لقد فشلت اإلدارة األمريكية السابقة يف ردع النظام السوري عن استخدام األسلحة الكيميائية، وعن محاية اخلط األمحر 

الذي رمسته، وهذا أدى إىل متاٍد كبري للنظام السوري يف استخدام األسلحة الكيميائية ويف الصيد املفتوح لقتل الشعب 
السوري، وقد علمتنا التجربة مع النظام السوري أنه سوف يستمر يف حتدي اجملتمع الدويل، ويف اختبار احلدود، كما فعل 

عندما تدرَّج يف استخدام األسلحة وصواًل إىل السالح الكيميائي”.

نستعرض يف هذا التقرير أبرز االنتهاكات اليت ارتكبها احللف السوري الروسي من قتل واعتداء على املراكز احليوية املدنية 
واستخدام للذخائر العنقودية واألسلحة احلارقة والكيميائية والرباميل املتفجرة، كردٍّ على اهلجمة األمريكية على مطار 

الشعريات يف 7/ نيسان/ 2017 حىت مساء 11/ نيسان/ 2017
يعتمد هذا التقرير بشكل رئيس على ما متكَّن فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من تسجيله عرب التحقيق يف احلوادث 
والضحااي، إضافة إىل احلديث مع من متكنَّا من الوصول إليهم من أهايل وأقرابء الضحااي، واعتمدان على املعلومات الواردة 

من النشطاء احملليني، كما قمنا بتحليل الصور والفيديوهات اليت وصلت إلينا، وحنتفظ بنسٍخ من مجيع مقاطع الفيديو 
والصور املذكورة يف هذا التقرير، ضمن قاعدة بياانت إلكرتونية سرية، ونسٍخ احتياطية على أقراص صلبة، وملزيد من 

التفاصيل نرجو االطالع على منهجية عملنا العامة. 
كل ذلك وسط الصعوابت والتحدايت األمنية واللوجستية يف الوصول إىل مجيع املناطق اليت حتصل فيها االنتهاكات، لذلك 

فإننا نشري دائماً إىل أنَّ كل هذه اإلحصائيات والوقائع ال متثِّل سوى احلد األدىن من حجم اجلرائم واالنتهاكات اليت حصلت. 

http://sn4hr.org/arabic/2017/04/09/7883/
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اثنياً: امللخص التنفيذي:
ألف: اجملازر وأعمال القتل غري املشروع:

وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 98 مدنياً، بينهم 24 طفاًل، و15 سيدة )أنثى ابلغة(، وارتكاب 3 جمازر، 
على يد قوات احللف السوري الروسي منذ يوم اجلمعة 7/ نيسان/ 2017 حىت مساء الثالاثء 11/ نيسان/ 2017، 

توزعوا على النحو التايل:
- قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(: 42 بينهم 14 طفاًل، و7 

سيدة. و1 جمزرة.
- القوات الروسية: 56 بينهم 10 طفاًل، و8 سيدة. و2 جمزرة.

ابء: االعتداء على املراكز احليوية املدنية:
وثقنا اعتداء احللف السوري الروسي يف املدة ذاهتا على 14 مركزاً حيوايً مدنياً، توزعت على النحو التايل:
قوات النظام السوري: 7 مراكز )2 مسجداً، 2 مدرسة، 1 منشأة طبية، 1 سوقاً، 1 مركزاً للدفاع املدين(

القوات الروسية: 7 مراكز )2 مسجداً، 1 مدرسة، 3 منشأة طبية، 1 مقر خدمي رمسي(

اتء: استخدام الذخائر العنقودية:
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 5 هجمات ابلذخائر العنقودية، 4 منها من قبل القوات الروسية وواحدة من قبل 

جهة مل حنددها النظام السوري أم الروسي )قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة( يف املدة اليت يغطيها التقرير، إضافة إىل 
هجمتني مازالتا قيد التحقق واملتابعة.

اثء: استخدام األسلحة احلارقة:
 وثقنا 6 هجمات أبسلحة حارقة من قبل القوات الروسية، إضافة إىل هجمتني مازالتا قيد التحقق واملتابعة. 

جيم: استخدام األسلحة الكيميائية:
سجلنا هجمة واحدة أبسلحة كيمائية من قبل قوات النظام السوري يف املدة اليت يُغطيها التقرير.
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حاء: استخدام الرباميل املتفجرة:
ألقى الطريان املروحي التابع لقوات النظام السوري 162 برميالً متفجراً يف املدة اليت يُغطيها التقرير، توزعت على النحو التايل:

اثلثاً: تفاصيل التقرير:
أواًل: أبرز حوادث القتل غري املشروع:

ألف: قوات النظام السوري:
اجلمعة 7/ نيسان/ 2017 قصف طريان احللف السوري – الروسي اثبت اجلناح )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة 

الفاعلة( صواريخ عدة على بلدة اللطامنة بريف حمافظة محاة الشمايل الغريب؛ ما أدى إىل مقتل 3 مدنيني )رضيعة ووالديها(، 
ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

اجلمعة 7/ نيسان/ 2017 قصف طريان احللف السوري – الروسي اثبت اجلناح )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة 
الفاعلة( ابلصواريخ السوق الشعيب يف مدينة عربني مشال شرق حمافظة ريف دمشق؛ ما أدى إىل مقتل طفلني، ختضع املدينة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

اجلمعة 7/ نيسان/ 2017 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري ابلصواريخ تزامناً مع مدفعيتها قذائف 
عدة على مدينة حرستا يف الغوطة الشرقية شرق حمافظة ريف دمشق؛ ما أدى إىل مقتل 4 أشخاص، ختضع املدينة لسيطرة 

فصائل املعارضة املسلحة.
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اجلمعة 7/ نيسان/ 2017 قصف طريان احللف السوري – الروسي اثبت اجلناح )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة 
الفاعلة( ابلصواريخ حي طريق السد شرق مدينة درعا؛ ما أدى إىل مقتل 4 مدنيني، بينهم طفالن. خيضع احلي لسيطرة 

فصائل املعارضة املسلحة.

السبت 8/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 06:25 قصف طريان احللف السوري – الروسي اثبت اجلناح )مازال قيد 
التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة( ابلصواريخ مدينة دارة عزة بريف حمافظة حلب الغريب؛ ما أدى إىل مقتل مدنَيني )طفلة 

ووالدهتا(. ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

السبت 8/ نيسان/ 2017 قصف طريان احللف السوري – الروسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة( ابلصواريخ 
قرية الطيبة بريف حمافظة درعا الشرقي؛ ما أدى إىل مقتل 3 أطفال، ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

السبت 8/ نيسان/ 2017 قصف طريان احللف السوري – الروسي )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة( ابلصواريخ 
قرية نصيب بريف حمافظة درعا اجلنويب الشرقي؛ ما أدى إىل مقتل طفلة. ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

األحد 9/ نيسان/ 2017 قصفت مدفعية اتبعة لقوات النظام السوري قذائف عدة على قرية ايقد العدس بريف حمافظة 
حلب الشمايل؛ ما أدى إىل مقتل 5 مدنيني معظمهم من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال. ختضع القرية لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة.

اإلثنني 10/ نيسان/ 2017 قصفت مدفعية اتبعة لقوات النظام السوري قذائف هاون عدة على مدرسة احلويز االبتدائية 
يف قرية احلويز مشال سهل الغاب بريف حمافظة محاة الشمايل الغريب؛ ما أدى إىل مقتل سيدة. ختضع القرية لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة.

اإلثنني 10/ نيسان/ 2017 قصف طريان اثبت اجلناح اتبع لقوات النظام السوري ابلصواريخ قرية حور بريف حمافظة 
حلب الغريب؛ ما تسبب يف مقتل طفلة ووالدها، ختضع القرية لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.
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ابء: القوات الروسية:
اجلمعة 7/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 04:20 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخني على احلي 

الشمايل من بلدة حيش بريف حمافظة إدلب اجلنويب، سقط الصاروخان على بناءين سكنيني يبعدان قرابة 100م عن 
بعضهما؛ ما تسبب يف مقتل 9 مدنيني، بينهم 3 أطفال، و4 سيدات، وإصابة قرابة 7 آخرين جبراح، ختضع بلدة حيش 

لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

صباح السبت 8/ نيسان/ 2017 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخني على حارة املسيحية يف احلي 
الغريب من مدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب الغريب؛ ما أدى إىل مقتل طفل. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني 

فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

السبت 8/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 18:30 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخني على املنازل 
السكنية يف منطقة عني أورم يف األطراف الغربية من بلدة أورم اجلوز بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما أدى إىل مقتل 17 

مدنياً، بينهم 6 أطفال وسيدة، إضافة إىل إصابة قرابة 20 آخرين جبراح، ختضع املنطقة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة 
املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

األحد 9/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 10:00 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي 4 صواريخ من طراز 
“C8” على األجزاء اجلنوبية الشرقية من مدينة معرة النعمان بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما أدى إىل مقتل مدنَيني اثنني، 

ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

اثنياً: االعتداء على املراكز احليوية املدنية:
ألف: قوات النظام السوري:

املراكز احليوية الدينية:
- املساجد:

اجلمعة 7/ نيسان/ 2017 قصف طريان احللف السوري – الروسي اثبت اجلناح )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة 
الفاعلة( ابلصواريخ مسجد عربني الكبري الواقع وسط السوق الشعيب يف مدينة عربني مشال شرق حمافظة ريف دمشق؛ ما 
أدى إىل دمار جزئي يف بناء املسجد، وإصابة أاثثه ومواد إكسائه أبضرار مادية كبرية، وخروجه عن اخلدمة، ختضع املدينة 

لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

https://www.youtube.com/watch?v=v083v2p5Vkc&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS0M1SmI1a1RXTnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFSC1heHJBVHBmNlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaDA5UV83WlhnaGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFRHpUZHNNMC1kaUk/view
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اإلثنني 10/ نيسان/ 2017 قصفت قوات النظام السوري صاروخاً من طراز فيل على مسجد الشيعة يف حي تشرين مشال 
شرق مدينة دمشق؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بنائه، وإصابة أاثثه أبضرار مادية كبرية. خيضع احلي لسيطرة فصائل املعارضة 

املسلحة.

املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

األحد 9/ نيسان/ 2017 قصف طريان احللف السوري – الروسي اثبت اجلناح )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة( 
ابلصواريخ قرب مدرسة اإلخالص يف مدينة كفر زيتا بريف حمافظة محاة الشمايل؛ ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار 

مادية بسيطة. ختضع املدينة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

اإلثنني 10/ نيسان/ 2017 قصفت مدفعية اتبعة لقوات النظام السوري قذائف هاون عدة على مدرسة احلويز االبتدائية 
يف قرية احلويز بريف حمافظة محاة الشمايل الغريب؛ ما تسبب خبسائر بشرية، إضافة إىل دمار جزئي يف سور املدرسة، وإصابة 

بنائها ومواد إكسائها أبضرار مادية بسيطة. ختضع قرية احلويز لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

الدمار الناجم عن قصف طريان احللف السوري - الروسي ابلصواريخ املسجد الكبري مبدينة عربني بريف 
دمشق يف 7/ 4/ 2017 

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcl9hanhoQjlsR3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVTJNZW0wR0tUSTg/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=930&token=LzpPRQTFQO3UdwYEd8FRxcM4BnmAH3gi
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYXpfZDFnWm1GMzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVDBoRnRoeDRMRHc/view
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املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية:

األحد 9/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 01:30 قصف طريان احللف السوري – الروسي اثبت اجلناح )مازال قيد التحقق 
لتحديد اجلهة الفاعلة( ابلصواريخ مشفى نبض حوران امليداين يف مدينة داعل بريف حمافظة درعا الشمايل؛ ما تسبب 

خبسائر بشرية، إضافة إىل إصابة بناء املشفى ومعداته ومواد إكسائه أبضرار مادية كبرية وخروجه عن اخلدمة مؤقتاً، ختضع 
مدينة داعل لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

املربعات السكانية:
- األسواق:

اجلمعة 7/ نيسان/ 2017 قصف طريان احللف السوري – الروسي اثبت اجلناح )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة 
الفاعلة( ابلصواريخ السوق الشعيب يف مدينة عربني مشال شرق حمافظة ريف دمشق؛ ما تسبب خبسائر بشرية، إضافة إىل 
إصابة عدد من احملالت التجارية واألبنية السكنية احمليطة ابلسوق أبضرار مادية كبرية، ختضع مدينة عربني لسيطرة فصائل 

املعارضة املسلحة.

البىن التحتية:
- مراكز الدفاع املدين:

السبت 8/ نيسان/ 2017 قصف طريان احللف السوري – الروسي اثبت اجلناح )مازال قيد التحقق لتحديد اجلهة 
الفاعلة( صاروخاً على سيارة إسعاف -اتبعة للمركز 14 التابع للدفاع املدين- يف منطقة درعا البلد شرق مدينة درعا؛ ما 

أدى إىل دمار كبري يف هيكل السيارة وخروجها عن اخلدمة، ختضع املنطقة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFc2FuMjZIeGMwNnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFMlE4MXA5NlU4NU0/view
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ابء: القوات الروسية:
املراكز احليوية الدينية:

- املساجد:
فجر اجلمعة 7/ نيسان/ 2017 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخني قرب مسجد الظاهرية يف قرية 

الظاهرية يف سهل الروج بريف حمافظة إدلب الغريب، سقط الصاروخان على بعد حنو 50م من املسجد؛ ما أدى إىل إصابة 
بنائه وأاثثه أبضرار مادية متوسطة، ختضع القرية لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

صباح السبت 8/ نيسان/ 2017 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً على مسجد محزة بن عبد املطلب يف 
حارة املسيحية يف احلي الغريب من مدينة جسر الشغور بريف حمافظة إدلب الغريب؛ ما أدى إىل دمار جزئي يف بناء املسجد، 

وإصابة أاثثه أبضرار مادية متوسطة، ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

الدمار الناجم عن قصف طريان احللف السوري - الروسي ابلصواريخ سيارة إسعاف يف منطقة درعا البلد 
بدرعا يف 8/ 4/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFaERzZV9mV3BCR0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFM3NKVkJXQ21QRk0/view
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املراكز احليوية الرتبوية:
- املدارس:

السبت 8/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 15:30 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي ابلصواريخ حميط مدرسة بنني 
بسامس وسط قرية بسامس بريف حمافظة إدلب اجلنويب، ما أدى إىل إصابة بناء املدرسة أبضرار مادية بسيطة. ختضع القرية 

لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

املراكز احليوية الطبية:
- املنشآت الطبية:

اجلمعة 7/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 04:20 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً قرب مستوصف 
حيش يف احلي الشمايل من بلدة حيش بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما أدى إىل إصابة بناء املستوصف ومعداته أبضرار 

مادية متوسطة، ختضع البلدة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

السبت 8/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 15:15 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صواريخ عدة يف حميط مبىن 
املستوصف يف احلي الشمايل من بلدة حيش بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما أدى إىل إصابة املبىن أبضرار مادية بسيطة، 

نشري إىل أن املستوصف ذاته قصف من طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي يف اليوم السابق، ختضع البلدة لسيطرة مشرتكة 
بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

السبت 8/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 15:15 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صواريخ عدة يف حميط 
مركز النساء الطيب يف احلي الشمايل من بلدة حيش بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما أدى إىل إصابة بناء املركز أبضرار مادية 

بسيطة، ختضع البلدة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

البىن التحتية:
- املقرات اخلدمية الرمسية:

السبت 8/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 15:15 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صواريخ عدة يف حميط مبىن 
اجمللس احمللي يف احلي الشمايل من بلدة حيش بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما أدى إىل إصابة املبىن أبضرار مادية بسيطة، 

ختضع البلدة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.



www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 11

اثلثًا: استخدام الذخائر العنقودية:
ألف: القوات الروسية:

حمافظة إدلب:
السبت 8/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 15:20 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً من منط

RBK500  حيمل ذخائر من نوع  ShOAB-0.5مستهدفاً الطريق العام يف األطراف الشرقية من بلدة أورم اجلوز 
بريف حمافظة إدلب اجلنويب؛ ما أدى إىل مقتل 3 أشخاص. ختضع البلدة لسيطرة مشرتكة لفصائل املعارضة املسلحة وتنظيم 

جبهة فتح الشام.
 

األحد 9/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 8:050، قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخاً من منط
RBK500  حيمل ذخائر من نوع ShOAB-0.5، مستهدفاً احلي الشمايل من بلدة حيش بريف حمافظة إدلب 

اجلنويب. ختضع البلدة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة الشام.

 

ذخائر عنقودية غري منفجرة من منط ShOAB-0.5 جراء هجمة نعتقد أهنا روسية على أطراف بلدة 
أورم اجلوز إبدلب يف 8/ 4/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RzVYWVptajd1Q0U/view
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RHNFSUhSdTRPaHc
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RFpDNUdoUTFGdVE/view
http://sn4hr.org/arabic/?p=7315
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  RBK500األحد 9/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 08:32، قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخ
حيمل ذخائر من نوع ShOAB-0.5، مستهدفاً األراضي الزراعية يف قرية بسامس بريف حمافظة إدلب اجلنويب، ختضع 

القرية لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.
 

  RBK500الثالاثء 11/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 01:00 قصف طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي صاروخ
حيمل ذخائر من منط  AO-2.5RTM   / AO-2.5RT على احلي الشرقي من مدينة سراقب بريف حمافظة 

إدلب الشمايل. ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام. 
 

ابء: جهة مل حنددها النظام السوري أم الروسي )قيد التحقق من اجلهة الفاعلة(:
حمافظة محاة:

الثالاثء 11/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 11:19 قصف طريان احللف السوري – الروسي اثبت اجلناح )مازال قيد 
  AO-2.5RTM / AO-2.5RT حيمل ذخائر من منط RBK500 التحقق لتحديد اجلهة الفاعلة( صاروخ
قرب املقربة اجلنوبية يف احلي اجلنويب ملدينة كفر زيتا؛ ما أدى إىل مقتل طفل وإصابة 3 أطفال آخرين وسيدة. ختضع املدينة 

لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

رابعاً: استخدام األسلحة احلارقة:
حمافظة إدلب:

قرية معرة حرمة السبت 8/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 15:15 استخدم طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي أسلحة 
حارقة على املدخل اجلنويب من قرية معرة حرمة يف ريف حمافظة إدلب اجلنويب، ما أدى إىل احرتاق سيارة مدنية، ختضع القرية 

لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LTJTWnVZUUJoX1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dHlhTjZvOU8xV0k/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 13

السبت 8/ نيسان/ 2017 استخدم طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي أسلحة حارقة استهدفت قرية البليصة شرقي 
مدينة سراقب بريف حمافظة إدلب الشرقي، ما أدى إىل اشتعال حرائق يف األراضي الزراعية وأطراف الطريق العام. ختضع 

القرية لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.

األحد 9/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 19:20 استخدم طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي أسلحة حارقة، استهدفت 
منازل مدنية وحمطة وقود يف األطراف الشمالية ملدينة سراقب بريف حمافظة إدلب الشمايل؛ تسبب القصف إبصابة شخص 

واشتعال حرائق يف املكان، ختضع املدينة لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام. 

خملفات أسلحة حارقة جراء هجوم نعتقد أنه روسي على قرية معرة حرمة إبدلب يف 8/ 4/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZTlGZDljX054QUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LUxzVElOOFZGejQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dlJWT2dtMmJNWUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UENDVVdrekcwbjQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0UEwxNXFYR2U2Z3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R1dNNFhRbDdEN1k/view
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الثالاثء 11/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 11:20 استخدم طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي أسلحة حارقة استهدفت 
قرية بزيت بريف جسر الشغور بريف حمافظة إدلب الغريب؛ ما أدى إىل مقتل مدين واحرتاق عدد من املنازل، ختضع القرية 

لسيطرة مشرتكة بني فصائل املعارضة املسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام. 

حمافظة محاة:
السبت 8/ نيسان/ 2017 قرابة 15:08 استخدم طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي أسلحة حارقة مستهدفاً األراضي 

الزراعية على بعد قرابة 2 – 3كم مشال غرب بلدة اللطامنة ابجتاه قرية الزكاة؛ ما أدى إىل حرائق يف املكان املستهدف. 
ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة. 

اندالع حرائق بعد هجوم نعتقد أنه روسي ابألسلحة احلارقة على مدينة سراقب إبدلب يف 9/ 4/ 2017

https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZzU0VVB1TXZxRVk/view
https://www.youtube.com/watch?v=13gYA5PoHWI&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Um51MXJka1lIbUE/view
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السبت 8/ نيسان/ 2017 قرابة 18:15 استخدم طريان اثبت اجلناح نعتقد أنه روسي أسلحة حارقة مستهدفاً األراضي 
الزراعية على بعد قرابة 2 – 3كم مشال غرب بلدة اللطامنة ابجتاه قرية الزكاة؛ ما أدى إىل حرائق يف املكان املستهدف. 

ختضع البلدة لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة. 
 

خامسًا: استخدام األسلحة الكيميائية:
حمافظة دمشق:

اجلمعة 7/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 16:00 استخدمت قوات النظام السوري قنبلتني يدويتني حُمملتني بغاز سام على 
اجلبهة الشرقية من حي القابون؛ ما أدى إىل إصابة مقاتِلني اثنني من املعارضة املسلحة أبعراض اختناق وضيق يف التنفس 

وسعال شديد، خيضع احلي لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة.

بقااي أسلحة حارقة بعد هجوم نعتقد أنه روسي على بلدة اللطامنة حبماة يف 8/ 4/ 2017 مصدر 
الصورة حممد قاسم

https://www.youtube.com/watch?v=hTxpdEbZt04
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رابعاً: امللحقات واملرفقات:
- مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع األمريكية يُظهر إطالق البوارج األمريكية لصواريخ Tomahawk على مطار 

الشعريات 7/ 4/ 2017

- صور ملتقطة عرب األقمار الصناعية نشرهتا القوات األمريكية تظهر األضرار اليت تسببت هبا صواريخ Tomahawk يف 
مطار الشعريات العسكري 7/ 4/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=Dps_s1RIAtY&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0BzGXElK16xG6anhqbVNROW9zaGs/view
https://drive.google.com/file/d/0BzGXElK16xG6eHZIaTV1VmtrMXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqdldqVFktd3EwV0k/view
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- صور تظهر الدمار الذي أحلقه قصف البوارج األمريكية بصواريخ Tomahawk مبطار الشعريات يف محص يف
2017 /4 /7

خامساً: االستنتاجات القانونية والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:

1. خرق احللف  الروسي والسوري بشكل ال يقبل التشكيك قراري جملس األمن رقم 2139 و2254 القاضيان بوقف 
اهلجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عرب جرمية القتل العمد املادة الثامنة من قانون روما األساسي؛ ما يشكل جرائم حرب.

2. نؤكد على أن القصف الوارد يف التقرير قد استهدف أفراداً مدنيني عزل، وابلتايل فإن القوات الروسية والسورية انتهكت 
أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي احلق يف احلياة. إضافة إىل أهنا ارتكبت يف ظل نزاع مسلح غري دويل فهي 

ترقى إىل جرمية حرب، وقد توفرت فيها األركان كافة.
3. إن اهلجمات الواردة يف التقرير، قوات احللف السوري الروسي تعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف، ذلك 

أن القذائف قد أطلقت على مناطق مأهولة ابلسكان ومل توجه إىل هدف عسكري حمدد.

https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqcGF4YzdMQW15Sk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5Htqd2FQbXdqX2M4VVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7Am2CbC5HtqV2JqWERScXNMc1E/view
https://drive.google.com/file/d/0BzGXElK16xG6VkliYTFQQzF3Tk0/view
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4. إن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو إحلاق إصاابت هبم أو يف 
إحلاق الضرر الكبري ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن 

ابلفائدة العسكرية املرجوة.

التوصيات:
إىل النظام الروسي:

1. فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التقرير، وإطالع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطني.
2. تعويض كافة املراكز واملنشآت املتضررة وإعادة بنائها وجتهيزها من جديد، وتعويض ُأسر الضحااي واجلرحى كافة، الذين 

قتلهم النظام الروسي احلايل.
3. التوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنية واحرتام القانون العريف اإلنساين.

إىل جملس األمن:
• يتوجب على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر من عام على القرار رقم 2254، والذي نص بشكل 

واضح على “توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد املدنيني واألهداف املدنية يف حد ذاهتا، مبا يف ذلك اهلجمات ضد 
املرافق الطبية والعاملني يف اجملال الطيب، وأي استخدام عشوائي لألسلحة، مبا يف ذلك من خالل القصف املدفعي والقصف 

اجلوي”.
• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني، مبا فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه 

ابرتكاب جرائم حرب.
• إحالل األمن والسالم وتطبيق مبدأ مسؤولية محاية املدنيني، حلفظ أرواح السوريني وتراثهم وفنوهنم من الدمار والنهب 

والتخريب. 
• توسيع العقوابت لتشمل النظام الروسي والنظام اإليراين املتورطني بشكل مباشر يف ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 

اإلنسانية ضد الشعب السوري.
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إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
على املفوضة السامية أن تقدِّم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان وغريه من هيئات األمم املتحدة عن احلوادث الواردة يف 

التقرير، ابعتبارها نفذت من قبل قوات نعتقد أهنا روسية ابلتنسيق مع القوات احلكومية.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظل انقسام جملس األمن وشلله الكامل، يتوجب التحرك على املستوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشعب 

السوري، ويتجلى ذلك يف محايته من عمليات القتل اليومي ورفع احلصار، وزايدة جرعات الدعم املقدمة على الصعيد 
اإلغاثي. والسعي إىل ممارسة الوالية القضائية العاملية بشأن هذه اجلرائم أمام احملاكم الوطنية، يف حماكمات عادلة جلميع 

األشخاص املتورطني.
• دعت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مراراً وتكراراً يف عشرات الدراسات والتقارير وابعتبارها عضو يف التحالف الدويل، 

إىل تطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )ICRtoP(، وقد مت استنفاذ اخلطوات السياسية عرب اتفاقية اجلامعة العربية مث خطة 
 ،)R2P( السيد كويف عنان، وابلتايل البد بعد تلك الفرتة من اللجوء إىل الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية احلماية

الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ومازال جملس األمن يعرقل محاية املدنيني يف سوراي.

• جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.
• السعي من أجل إحقاق العدالة واحملاسبة يف سوراي عرب اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنسان، واستخدام 

مبدأ الوالية القضائية العاملية.

شكر وعزاء
خالص العزاء ألسر الضحااي واجلرحى، وكل الشكر والتقدير هلم وللشهود، واإلعالميني والنشطاء احملليني، الذين لوال 

جهودهم معنا ملا متكنا من إجناز هذا التقرير على هذا املستوى.
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